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Nadaljevanje na naslednji strani

Predlog naËrta 
DLS za 2016

Pohodniki na Ugljanu. (Foto M. Krajnc)

Prednovoletne numerološke napo-
vedi o borbenem značaju leta 2016 
so se žal, še prekmalu uresničile. 

Reakcija na begunski val je v posameznih 
primerih že presegala mejo razumnega 
strahu, kulturne razlike in družbeno bre-
me, pa hkrati sprožajo izrazito nestrpnost, 
ki je ponekod meji že na sovražnost. Pri 
vsem tem, je skrb za begunce ta hip, še 
omejena na naj nujnejše intervencije tako 
rekoč, na nujno prvo pomoč. Socialno 
breme integracije in računi za polno vklju-
čitev emigrantov v družbo bodo šele izsta-
vljeni. Morda je pri vsem tem, še bolj nero-
dno dejstvo, da se EU izkazala za zelo ne-
uglašen orkester oziroma skupnost, ki ni 
razvila mehanizmov za uravnavanje temelj-
nih načel prostega pretoka ljudi, svobode, 
zaščite državljanskih pravic itd., ki jih sicer 
tako rada razglaša. Te pomanjkljivosti se 
že kažejo, v vse glasnejših in pogostejših 

razmišljanjih, o odhodu iz skupnosti. Naj-
brž bi bile te reakcije v državah EU manj 
burne, če bi njihov gospodarski položaj 
boljši. V Sloveniji nas statistike prepričujejo 
o višjem standardu, ki pa ga najširše plasti, 
delavci, študenti, upokojenci itd. še ne za-
znavamo. Tudi za ostale evropske države 
se zdi, da če sploh izšle iz krize, je njihovo 
gospodarsko ravnotežje še zelo krhko. To-
rej v prihajajočem letu bodo ta števila, od-
prta »velika« vprašanja zasenčila vprašanja 
socialnih pravic in težave invalidske popu-
lacije ne bodo ravno v ospredju. Predlog 
načrta objavljamo z namenom, da se člani 
okvirno seznanijo z obstoječimi finančnimi 
viri, saj ga bomo obravnavali 29.3.2016 
na Občnem zboru DLS. Jedro načrta so 
sredstva, ki jih je FIHO zagotovil DLS s 
podpisom pogodbe. Pri tem moramo tako 
kot vsako leto, poudariti omejitev, da pod-
pis te pogodbe ne pomeni avtomatske 

zagotovitve imenovanih sredstev, pač pa 
je njegova dejanska realizacija odvisno od 
višine prilivov Loterije Slovenije. V priho-
dnjem letu bodo načrtovana sredstva pro-
gramov znašala 134 472,50 eur, za delo-
vanje je predvidenih 37 232,12 eur in sred-
stva naložb bodo obsegala 1 077,63 eur. 
Ker bodo načrtovane aktivnosti področnih 
klubov predstavili posamezni vodje PK, si 
bomo kratko ogledali osnovne značilnosti 
programov, ki se izvajajo na državni ravni.

1. Učenje nadomestnega govora

Je temeljni program DLS in za njegovo 
oblikovanje se je zavzel prof.dr. V. Kambič 
takratni direktor ORL klinike v Ljubljani, saj 
se je dobro zavedal stisk bolnikov in potre-
be po sodobni in ustrezno urejeni rehabi-
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Na gori. (Foto B. Kostanjšek)
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Družabni večer na tečaju nadomestnega govora. (Foto D. Papež)

litaciji laringektomiranih. V času, ko je bila 
državna skrb za invalide bolj sistematično 
urejana kot danes, je podpiral delo nevla-
dnih organizacij, oziroma takratnih društev. 
Dejstvo, da je dobra govorna rehabilitacija 
nepogrešljivi sestavni del „ponovne vrnitve 
v življenje“daje temu programu posebno 
težo. Še posebej, ker so večletne izkušnje 
doma in v tujini že začele kazati nekatere 
temeljne pomanjkljivosti govorni protez. 
Na dolgi rok je gotovo najbolj optimalna 
tehnika nadomestnega ezofagalnega go-
vora. Pa je zato tudi najdražja? To je sicer 
močno odvisno od organizacijske oblike 
rehabilitacije. Na društvu precej dobro po-
znamo precejšen del stroškov takšne re-
habilitacije in smo prepričani o njeni smo-
trnosti in racionalnosti.

Čeprav je pri tem izračunavanju precej te-
žav. Kdo zna izmeriti travme 30% laringek-
tomiranih (groba ocena odstotka bolnikov, 
ki po operaciji laringektomiranih več ne 
spregovorijo, oziroma je njihova govorica 
komaj razumljiva) in njihovih družin ? Tečaji 
nadomestnega govora potekajo pri nas po 
podobnem vzorcu kot v tujini in upamo si 
trditi, da dajejo odlične rezultate. Precejšna 
škoda bi nastala. če bi se takšen način dela 
podrl. V društvu predvidevamo, da bi lahko, 
enako kot vsako leto, organizirali dva tečaja 
v spomladanskem ( od 8.5. do 14.5.2016) 
in jesenskem terminu. Za izvedbo tega pro-
grama je načrtovanih 38 004,72 eur.

2. Psihosocialna rehabilitacija

Cilj programa je pospešiti celovito rehabi-
litacijo laringektomiranih. Osebe po larin-

gektomiji potrebujejo veliko časa, da so 
sposobne in pripravljene ponovno prevzeti 
ustvarjalno iniciativo nad vodenjem lastne-
ga življenja. Bolezen sama in njene posle-
dice zaznamujejo tako osebo, ki je zbolela, 
kot njegove družinske člane. S programom 
želimo spodbuditi laringektomirane k vzpo-
stavljanju socialnih stikov, tako v okviru dru-
štva, kot tudi z širšim družbenim okoljem. 
Osrednji del program obsega celo paleto 
različnih družabnih aktivnosti in izbira posa-
meznih dejavnosti v programu je obvezna. 
Ob prijavi bodo udeleženci izbrali vsaj eno 
obliko aktivnosti, v kateri bodo sodelovali. 
Srž programskih aktivnosti ostajajo spro-
ščena večerna, druženja ob iskrenih prizna-
njih preskušenj, strahu in tesnobe starejših 
članov, ki so uspešno premagali sorazmer-
no težaven del rehabilitacije. Osrednji del 

programa bo trajal 7 dni in se bo predvido-
ma odvijal od 18.06.- 25.6.2016 v kraju Ku-
kljica na otoku Ugljan. Načrtovana sredstva 
programa obsegajo 20 081,47 eur.

3. Izvajanje programov ohranjeva-
nja zdravja

Program vodne terapije bo predvidoma 
organiziran v Ljubljani enkrat tedensko v 
času trajanja šolskega leta. V ostalih PK 
pa v individualni režiji in skladno z lokalni-
mi možnostmi. Za laringektomirane člane 
je ta program še toliko bolj potreben, saj 
so v povprečju starejši okrog 65 in več let 
to, pa je obdobje v katerem pogosto re-
dna telesna aktivnost močno upade. Ob-
vezen predpogoj vključitve v program je 
opravljen test hoje na 2 km, ki ga opravlja 
CINDI skupaj s Športno unijo Slovenije. Le 
tisti udeleženci, ki imajo gibalne ali druge 
zdravstvene težave, bodo predložili mne-
nje osebnega zdravnika. V poteku progra-
ma bomo beležili temeljne zdravstvene ka-
rakteristike udeležencev in si prizadevali, 
da bi bil program primeren zdravstvenemu 
stanju udeležencev in skladen z njihovo 
telesno pripravljenostjo. V okviru progra-
ma so predvideni tudi predavanja o zdravi 
prehrani, krvnem tlaku, posledicah larin-
gektomije, MTP itd. Sklepni del tega pro-
grama bo trajal 6 dni in se bo predvidoma 
odvijal od 27.8 -2.9.2016 v Termah Len-
dava. Sestavni del tega programa je tudi 
3 dnevni gorski pohod za kondicijsko bolje 
pripravljene udeležence, ki bo organiziran 
v jesenskem času. Načrtovani znesek pro-
grama znaša 20.081,47 eur.
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Na krovu pa martinčkanje... (Foto M. Krajnc)

4. Informiranje, publicistika in iz-
dajanje glasila 

Število obiskov spletne strani društva 
doma in iz tujine kaže, da se ta vse bolj 
uveljavlja v sistemu informiranja. V uredni-
štvu Obvestil opažamo v zadnjih letih velik 
napredek v računalniški pismenosti, saj že 
pretežni del prispevkov dospe preko e-po-
šte, seveda pogosto tudi s pomočjo mlaj-
ših družinskih članov sinov, hčera ,vnukov, 
itd. V letu 2016 nam je Marcel Vojtovszky 
.brezplačno prispeval mobilno aplikacijo 
JOTR, ki z namestitvijo na mobilno napra-
vo (pametni telefon ali tablico, za enkrat 
samo za sistem Android) laringektomira-
nim omogoči zamenjavo tablice » piši bri-
ši«. Društveno glasilo Obvestila bo seveda 
tudi v prihodnje dopolnjevalo obveščanja 
članstva. V čim večji meri bomo poskusili 
izkoristi sodobne računalniške možnosti 
(CD in DVD prezentacije in video projek-
cije) za izboljšanje prepoznavnost društva. 
Predvidena sredstva programa dosegajo 
9.415,82 eur.

5. Spodbujanje in podpora kulturni 
ustvarjalnosti

Cilj programa je ponovno vspodbuditi inte-
res laringektomiranih in njihovih svojcev za 
kreativno udejstvovanje in kulturo. Obseg 
sredstev tega programa je sorazmerno 
skromen in znaša 1.370,76 eur.

6. Izvajanje programov za prepre-
čevanja socialne izključenosti

Največji del teh programov, ki imajo za cilj 
ponovno vključevanje laringektomiranih 
v socialno okolje, se izvaja predvsem na 
lokalnem nivoju v Področnih klubih. Zato 
bo njihova vsebina predstavljena v načrtih 
vodij posameznih PK. Sredstva programa 
so načrtovana v višini 29.227,22 eur.

7. Pomoč prostovoljcev laringek-
tomiranim na domu 

Delovanje mreže prostovoljcev, ki pokriva 
celoten teritorij naše republike, ima ne-
dvomno prednost, da laringektomiranim 
omogoča neposreden stik z dobro rehabi-
litiranimi člani po operaciji in jim zagotavlja 
njihovo podporo v najbolj kritičnih trenutkih 
rehabilitacije. Niso redki primeri, da smo 
ravno preko delovanja te mreže vključili v 
društvo tudi tiste laringektomirane, ki smo 
jih »zamudili« v času zdravljenja v bolnišni-
ci. Tudi v letu 2016 bodo poverjeniki naj-

manj dvakrat letno obiskali člane, ki žive 
na njihovem področju, ter jim poskušali 
pomagati tudi z nasveti. Za ta program 
načrtujemo 3.875,45 eur.

8. Pomoč osebam pred in po ope-
raciji

Odločitev za operacijo laringektomije ni 
lahka zanjo se zdravniki in bolnik pravilo-
ma odločajo, ko soočeni z diagnozo rak 
grla, rešujejo življenje. Operativni poseg 
je ireverzibilen s kompleksnimi in trajnimi 
posledicami. V takih primerih lahko bolni-
ka opogumi pogovor, z laringektomiranim, 
ki je pripravljen iskreno z njim deliti svojo 
osebno izkušnjo. V skladu z željami bol-
nikov bomo poskušali bolnikom pomagati 
z nasveti in jih spodbuditi tudi z osebnim 

zgledom. Ker zadnja spoznanja kažejo, 
da lahko svojci laringektomiranih doživljajo 
celo večjo stisko kot bolniki sami, bomo 
v bodoče poskušali več pomoči ponuditi 
tudi njim. Program obsega 1.493,41 eur.

9. Zagovorništvo in zagotavljanje 
občasne pomoči

Društvo financira ta program iz lastnih 
sredstev. Program zajema svetovanje in 
varstvo socialnih pravic članov. Sredstva 
enkratne pomoči kot intervencijska sred-
stva, lahko dobi laringektomirani v primeru 
težke socialne stiske, bodisi v obliki plačila 
najnujnejših položnic ali drugi materialni 
obliki. Zanj načrtujemo 750,00 eur.

Ivan Košak

V Termah Ptuj. (Foto arhiv S. Tomšič)
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Slika 1 Slika 2

Telesno aktivni še naprej
Ko se termometer spusti pod ali blizu ničle, za laringektomirane ni priporočljiva kakšna  intenzivna telesna aktivnost 
na prostem. Tako vsaj delno lahko opravičimo, če smo malo »špricali« v zimskih mesecih. Teh razlogov za izgovore, pa  
bo vsak čas zmanjkalo. Zato sva se prof.C. Ivškom dogovorila,da nam malo svetuje kako čim lažje »zagnati zarjavelo 
kolesje«. Tokrat objavljamo 7 s slikami opremljenih vaj, ostale pa bodo sledile v naslednjih številkah. Objavljene bodo 
tudi na naši spletni strani.

Ivan Košak

MoË trebušnih mišic (1. del)

Verjetno so nekaterim zimski meseci z obilo hrane in premajhno motiviranostjo za vadbo pustile kakšen dodaten kilogramček 
na nepriljubljenem delu telesu. Ampak nič zato. Prihajajo daljši dnevi, pomlad se bliža, gozdovi bodo ozeleneli in tudi v nas 
se bo prebudila večja energija po gibanju. Ko sem premišljeval, kako bi vam predpisal vadbeni program oziroma načrt, bi 

le ta izgledal predolg ter za marsikoga zapleten. Zato sem se ga odločil napisati v več delih, katerega 1. del bo namenjen vajam, 
ki povečujejo moč trebušnih mišic. Te morajo biti predvsem čvrste in močne, saj nam dajejo oporo ter stabilnost. V naslednjih, 
posameznih delih bodo posebej opisane še vaje za povečanje moči hrbtnih mišic, mišic rok in ramenskega obroča, mišic nog 
ter vaje raztezanja.
Še preden pa začnete s spodaj opisanimi vajami, bodite dovolj ogreti (hoja ali tek, kolesarjenje, hoja ali tek na mestu, hoja po 
stopnicah ter nekaj razteznih in zamašnih vaj za gibljivost), saj vam dobro ogrete mišice zmanjšujejo nevarnost poškodb mišic in 
vezi ter vas psihično pripravijo na naloge, ki vas čakajo. 

Pri vajah za povečanje moči trebušnih mišic upoštevajte naslednje:
- število ponovitev naj bo med 8 do 15;
- nato naredite še eno serijo z enakim številom ponovitev, med serijama naj znaša odmor med 1 do 2 minuti;
- ritem oziroma hitrost izvedbe vaj naj bo zmerna in enakomerna, brez sunkovitih gibov;
- prvi teden izberite 2 do 3 za vas najbolj primerne vaje (med temi sedmimi), v kasnejših tednih pa povečajte število vaj 

do največ 4;
- vadba naj bo 2 do 4 krat tedensko (ne zaporedoma).

1. vaja: Drsenje s stopalom po tleh (sliki 1, 2)
Začetni položaj: Leže na hrbtu, roke so ob telesu, dlani na tleh, stegna so obrnjena navzgor, kolena so pokrčena 

pod kotom 90 stopinj.
Opis vaje: Stopalo ene noge počasi spustite k tlom, se rahlo dotaknite tal in z minimalnim dotikom drsite do 

iztegnjenega položaja noge. Nogo vrnite v začetni položaj in nadaljujte z drugo nogo.
Intenzivnost vadbe povečamo z drsenjem in vračanjem nazaj z obema nogama hkrati.

2. vaja: Zasuk nog na stran (sliki 3, 4)
Začetni položaj: Leže na hrbtu, roke so v odročenju, dlani so na tleh, stegna so obrnjena navzgor, kolena so pokrčena 

pod kotom 90 stopinj.
Opis vaje: Noge nagnite na stran, dokler se spodnja noga skoraj ne dotakne tal. Gibanje nadaljujete prek 

začetnega položaja na drugo stran.
Intenzivnost vadbe povečamo z iztegnitvijo obeh nog.
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Slika 3

Slika 5

Slika 7

Slika 4

Slika 6

Slika 8

3. vaja: Drsenje dlani po stegnih (sliki 5, 6)
Začetni položaj: Leže na hrbtu, kolena so pokrčena pod kotom 90 stopinj, dlani so položene na stegna.

Opis vaje: Dvignite ramena in glavo ter z dlanema počasi drsite po stegnih, dokler se s prsti ne dotaknete 
kolen. V začetni položaj se vrnite po isti poti.

Intenzivnost vadbe povečamo s prečenjem dlani prek kolen.

4. vaja: Spuščanje noge proti tlom (sliki 7, 8)
Začetni položaj: Leže na hrbtu, roke so ob telesu, dlani na tleh, noge so dvignjene v zrak pod kotom 90 stopinj na 

telo in nekoliko pokrčene.
Opis vaje: Spuščajte eno nogo navzdol, dokler se s peto na rahlo ne dotaknete tal. Nogo vrnite v začetni 

položaj in nadaljujte z drugo nogo.
Intenzivnost vadbe povečamo z dviganjem in spuščanjem obeh nog hkrati.
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5. vaja: Iztegnitev nog v prednoženje (sliki 9, 10)
Začetni položaj: Sede na klopci ali na tleh, roke so iztegnjene pred telesom in z dlanmi oprte na podlago, kolena so 

pokrčena pred telesom.
Opis vaje: Iztegnite noge in jih v iztegnjenem položaju ter vzporedno s tlemi zadržite 1 sekundo. Po isti poti 

noge vrnite v začetni položaj. Položaj trupa ostaja med gibanjem nespremenjen.
Intenzivnost vadbe povečamo z vztrajanjem do 5 sekund v iztegnjenem položaju nog.

Slika 9

Slika 11

Slika 13

Slika 10

Slika 12

Slika 14

6. vaja: Opora na podlakteh (sliki 11, 12)
Začetni položaj: Leže na trebuhu, podlakti in dlani so na tleh (komolca naj ležita natančno pod ramenskima 

sklepoma), prsti nog se dotikajo tal.
Opis vaje: Napnite telo in se dvignite na komolca do iztegnjenega položaja telesa in vztrajajte v tem položaju 

2 do 5 sekund. Pogled je usmerjen navzdol.
Intenzivnost vadbe povečamo z vztrajanjem v iztegnjenem položaju telesa oziroma lahko posamezno nogo dvigujemo od tal v 
zanoženje. 

7. vaja: Dvig nog prek ovire (sliki 13, 14)
Začetni položaj: Sede na tleh, roke so iztegnjene pred telesom in z dlanmi oprti v tla, kolena so rahlo pokrčena pred 

telesom.
Opis vaje: Noge dvignite, da gredo stopala prek ovire na drugo stran, se s peto dotaknite tal in ponovite 

izvedbo na drugo stran.
Intenzivnost vadbe povečamo z iztegnitvijo nog oziroma z višanjem ovire. 
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Bi lahko srečali kakšnega tukajšnjega prebivalca - medveda? (Foto B. Kostanjšek)

Na Krimu so pohodniki vsaj sneg videli... (Foto B. Kostanjšek)

PRED VADBO PA VSEKAKOR UPOŠTEVAJTE NASLEDNJE NAPOTKE / PRIPOROČILA:
- Delajte postopno in sistematično.
- Ne pretiravajte in se zavedajte svojih omejitev.
- Ne primerjajte in ne tekmujte z drugimi, ampak vadite v mejah svojih sposobnosti.
- Vadite ob dobrem počutju in najmanj dve uri po jedi.
- Vaje za moč lahko izzovejo v obremenjenih mišicah neprijeten pekoč občutek. Če je le-ta preoster, je treba z vajami 

prekiniti.
- Izberite primerne vaje (takšne, kjer ne občutite bolečine in da jih lahko večkrat ponovite).
- Postopno povečujte obremenitev (povečanje števila ponovitev oz. število serij, čas vztrajanja v nekem položaju …).
- Dihajte skozi usta in nos hkrati in se izogibajte vsaki obliki zadrževanja dihanja. Izdih je med naporom.

Pa pridno na vadbo …

Lep pozdrav, Cveto Ivšek

KRIM nad Ljubljano - 1107m

Dan za dnem ogledujem nebo, pa 
spet vremensko napoved na in-
ternetu, pa vreme na TV. Nobene 

pametne spremembe. Oblaki, voda, dež, 
voda… Mi pa v načrtu krpljanje! Ampak ne 
bo šlo po vodi. Za to rabimo sneg, vsaj 
malo snega…

Še dobro, da smo januarja (16.1.2016) 
uspeli osvojiti Krim nad Ljubljano. Tako 
smo sneg vsaj videli. Tudi tokrat je bila 
želja po več, po boljšem vremenu in lep-
ših razgledih. Pa smo vseeno izkoristili, 
kar nam je bilo dano in speljali plan skoraj 
tako, kot je treba. Vreme je bilo zaspano, 
da ne rečem »zanikrno«, ampak na dobro 
družbo to ne vpliva preveč. Že zjutraj smo 
zaradi »šuma« v komunikaciji nekaj stvari 
zamešali in zamudili z odhodom celo uro. 
No, smo vsaj kavico spili v miru! Pa še prav 
je prišla, saj smo vsi vstali kar zgodaj. 

Na Krim smo startali iz Preserja, od koder 
je do vrha kar dolga pot: malo po blatu, 
malo navkreber, malo po snegu. Po uri 
hoda smo dosegli planino Planinco, kjer 
so bili prvi sledovi snega. Tu je tudi kmetija, 
kjer baje pridelajo zelo dobre mlečne izdel-
ke (ki jih nismo poskusili). Na razpotjih smo 
se malo ozirali, če bomo srečali kakšnega 
tukajšnjega prebivalca (beri medveda), pa 
se mu očitno ni zdelo vredno vstajati iz br-
loga zaradi nas. 

Nadaljujemo proti vrhu Krima. Pot je bila 
vse bolj zasnežena, vendar lepo preho-
dna. Po dveh urah in pol zmerne hoje do-
spemo do koče na vrhu. Zimska idila proti 
vrhu nam je nadomestila razglede, ki vsled 
meglenega vremena niso bili najboljši. No, 
toliko se je že videlo, da smo se lahko ori-
entirali, kje je kaj, na katero stran so kakšni 

hribi, ki še čakajo, da jih osvojimo. Potem 
smo v miru posedli v kočo, si postregli s 
čajčkom in malico in predelovali plane za 
naprej. Najprej resno naročimo sneg za 
krpljanje na Pokljuki, potem pa z načrti 
že veselo v pomladne cvetoče ture: Uršlja 
gora, Snežnik, Boč, Slivnica….še in še jih 
je. Skupina je trpežna in tudi že utrjena, za-

dovoljna, da lahko gre, vesela pa tudi vsa-
kega novega navdušenca, ki se pridruži. 

Dan se je počasi prevesil v drugo polovico 
in treba se je bilo vrniti proti izhodišču. Nav-
zdol je še pol poti, ki jo je treba prehoditi. Po 
skupaj petih urah hoje in druženja zaključi-
mo lep pohod, primeren za vsakogar.

Marta Gabrejna Braniselj
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Pohod s krpljami
Leto je naokoli in zime noče biti. Sne-

ga je komaj za vzorec - ravno toli-
ko, da ne pozabimo kako zgleda. 

Vendar skupina pohodnikov društva larin-
gektomiranih je kar vztrajna. Dogovorimo 
se, da izvedemo pohod z krpljami. Cve-
to, Ivan, Marta, glavni trije odgovorni za 
organizacijo pohodov postavijo termin za 
ta pohod – obljubljajo, da bo takrat dovolj 
snega. Čas teče, približuje se datum po-
hoda. Skoraj vse je odvisno od vremena. 
Žal se nam termin izmika in pravijo, vztraj-
nost je lepa čednost, zato je bil že v naprej 
določen rezervni termin.

Dogovorjeno! Ne vem kdo ima večje veze 
tam zgoraj – zima se je začela. Zapadlo je 
dovolj snega, da sem tudi jaz moral v ak-
cijo. Kajti zadolžen sem bil, da preskrbim 
rekvizite za hojo po celem snegu, ki se jim 
reče KRPLJE. To mi je seveda uspelo in v 
nedeljo 21.2.2016, smo se zbrali ob pre-
krasnem jutru v Gorjah, najprej na kavici 
potem pa nekje okoli desete ure pred ho-
telom na Rudnem polju. Krplje - to čudno 
stvar za na noge - moram skoraj vsakemu 
posebej natakniti, kot kakšnim »razvajenč-
kom« nekako zapeti – zategniti. Nato še 
kratka teoretična navodila, potem pa za-
res. V mislih sem imel tri trase – odločim se 
za najkrajšo. Najprej zakorakamo v gos-

Na Pokljuki pa zimska pravljica... (Foto Č. Košak)

jem redu preko strelišča biatlonskega cen-
tra in po lepo uhojeni poti proti Uskovnici. 
Ko opazujem kolono enajstih pohodnikov 
imam občutek, da nam kar dobro gre. Po-
skusimo še malo bolj zares – v celec, za 
kar so krplje pravzaprav namenjene. Tudi 
te preizkušnje kar dobro vsi premagamo. 
Sledi kratek počitek. Vsi navdušeni se tudi 
malo okrepčamo – požirek ali dva, kakšno 

odvečno cunjo slečemo, spravimo v na-
hrbtnik. Cel kup nepotrebnega obračanja 
in stopicanja na mestu pripomoreta tudi h 
kašnemu spektakularnemu padcu in veli-
ko smeha vsem ostalim, ki se obdržijo na 
nogah. Sledi še nekaj praktičnih navodil 
in že jo zastavimo v snežno pobočje po-
kljuških škratov, ki so se nam žal skrili….. 
mogoče drugič več sreče.

Ker nam gre zares dobro, se odločim za 
spremembo smeri pohoda. Mahnemo jo 
preko planine Praprotnice proti Zajamni-
kom. Del poti je dobro pregažen, zato kr-
plje snamemo, obesimo preko nahrbtnika 
in hitro smo na planini. Zares lepa planina, 
pravijo da najlepša na Pokljuški planoti. 
Ponudi nam lep pogled na Julijske Alpe. 
Pred nami se odpre tudi Bohinj z jezerom 
in bohinjska veriga Julijcev. Od vseh vrhov 
pa prav dominantno izstopa naš najvišji 
vrh Triglav. Pot nadaljujemo s krpljami na 
nogah preko cele planine mimo vseh sta-
nov, ki danes v večini niso več namenjeni 
pastirjem in njihovim »kravcam«, ampak 
v veliki meri » bikcem in podložnim telič-
kom «. Že malo utrujeni se posedemo na 
ograjo enega izmed stanov, ki stojijo lepo 
v vrsti kakor hiše v Trsti. Sonce kar lepo 
greje, zato dobro dene malica iz nahrbtni-
ka. Odprejo se škatle raznih dobrot in res Vsaj na začetku brez padcev ni šlo. (Foto Č. Košak)
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nam je luštno. Malo počitka nam kar paše 
in ko Cveto pogleda na uro brez obota-
vljanja spet zagazimo v sneg ter po drugi 
poti proti spodnji Praprotnici. Čaka nas še 
kratek vzpon preko planine, tako da dobro 
ogreti prisopihamo nazaj pod Masnovc. 
Že smo spet v družbi tekačev, za našega 
kosmatinca (psico Karo), ki nas je spre-
mljal celo pot, to pomeni vrvica, za nas pa 
pazljivost, da te kdo ne povozi. Ponovno 
smo pred hotelom. Po parih urah krpljanja 
smo se kar dobro namučili, pa tudi nekaj 
naučili – vsaj sneti te čudne stvari in nor-
malno stopiti. 

Ker smo se kar dobro znojili, smo komaj 
čakali, da bi tudi kaj spili, pojedli in si lepe 
spomine delili. Tako je padla odločitev, da 
se ustavimo nekje na poti domov. Usedli 
smo se, vse najboljše zapeli in se še naprej 
luštno imeli. Z nami se je na pot odpravil tudi “naš kosmatinec”. (Foto Č. Košak)

Nagrada, pa pogled na Julijce. (Foto Č. Košak)

Naprej korakamo v gosjem redu. (Foto Č. Košak)

Drugo leto pa mogoče spet kaj novega 
odkrijemo, saj družba DLS veliko zaupanja 
v vodstvu ima.

Boštjan Kostanjšek

DLS
Parmova 53/IV
1000 Ljubljana

Tel.: 01 / 436 03 58, 
fax: 01 / 436 03 59

Transakcijski račun DLS:
SI56 6100 0000 1418 487

Davčna številka DLS: 68713401
E-mail: drustvodls.si@gmail.com

Spletna stran: www.dls-slo.si

NOVI ČLANI

LINDIČ BOŽO, BRUSNICE

OMAHEN RAJKO, LJUBLJANA

LESJAK SILVESTER, MURSKA SOBOTA

GRAJ JOŽEF, ČRENŠOVCI

KOKOT FRANC, PODGORCI

VIDERGAR DARKO, POSTOJNA

ŽIBERT BRANKO, MARIBOR

NEDELJKO PAVEL, BELTINCI

MEDVED IDA, TRBOVLJE

VOJTKOVSZKY MATJAŽ, KRŠKO
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Iz PodroËnih klubov

Program dela PK 
Štajerska in Koroška za 
leto 2016

PK ©tajerska
in Koroπka

• celoletno izvajanje aktivnosti poverjeni-
kov pomoči na domu 
• fizioterapevtska telovadba z rekrea-
tivnim plavanjem bo predvidoma vsako 
prvo in tretjo sredo v mesecu ob 16. uri 
v bazenu fiziatrije UKC Maribor s fiziote-
rapevtko in osebjem ORL oddelka preko 
celega leta 
• celoletno izvajanje programov za ohra-
njanje zdravja 
• psihosocialna pomoč osebam pred in 
po operaciji v sodelovanju z logopedom 
in UKC Maribor 
• ogledi gledaliških predstav z abonma-
jem za sezono 2015/16 
• dva izleta 
• dva pohoda s piknikom 
• več pohodov s sprotnim dogovarjanjem 
• tradicionalno prednovoletno srečanje v 
decembru 
• medicinska predavanja – aktualne teme 
skozi celo leto 
• sodelovanje v vseh programih, ki jih 
pripravlja IO DLS v sklopu celotnega 
društva – učenje nadomestnega govora, 
psihosocialna rehabilitacija, programi za 
ohranjanje zdravja

za PK Štajerska in Koroška: Danilo Papež

...zvončki in trobentice, mačice, vijolice... sonček in pravo spomladansko 
vreme za naše novo srečanje, čas je za naš prvi letošnji pohod...

PK Štajerska in Koroška vabi svoje člane in podorne člane na pohod okrog Šmartinskega jezera.

Dobili se bomo na vsem že dobro znanem parkirišču pri pokopališču v Vojniku, dne, 03.04.2016 ob 10. uri. 

Od tam se bomo družno, kot četica v avtomobilih podali do Šmartinskega jezera, kjer bomo opravili krajše in daljše pohode.

Za okrepčilo bo poskrbljeno na Turistični kmetiji Podpečan v Galiciji.

Vse, ki se našega prvega pohoda želite udeležiti, se prosim javite svojim poverjenikom najkasneje do srede,  30.03.2016.

POVERJENIKI:

 Jožica Petovar: 040 - 602 - 996 Zofka Duler: 02 - 87 - 83 - 823
 Branko Motoh: 041 - 371 - 452 Danijel Vuradin: 041 - 775 – 392
 Josip Marcijuš: 041 - 549 - 154 Danilo Papež: 041 - 719 – 253

Za PK Štajerska in Koroška: Danilo Papež

Za koroško-štajerske pohodnike slabo vreme ni problem. (Foto D. Papež)

Na pohodu okrog Šmartinskega jezera. (Foto D. Papež)
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PK Dolenjska 
in Bela Krajina

PK Prekmurje Program dela PK 
Prekmurje za leto 2016- Mesečno se bomo srečevali vsako 1. 

soboto v mesecu, razen v juliju, avgustu 
in oktobru, kjer bomo obravnavali tekoče 
zadeve in se dogovarjali za delo oz. pro-
gram za naprej. Srečanja se bodo odvijala 
na letališču Rakičan ob 10.00 uri.

- Organizirali bomo strokovna in poljubna 
predavanja, ter delavnice za člane in pod-
porne člane.

- Obiskovali bomo stare in nove člane, 
ter jim nudili vsestransko pomoč, tako pri 
učenju govora, kakor tudi pri premagova-
nju drugih težav.

- Organizirali bomo izlet in več pohodov 
za ohranjanje zdravja in dobrega počutja.

- Sodelovali bomo v aktivnostih in progra-
mih, ki jih pripravlja in organizira DLS.

- Kot vsako leto, bomo tudi to leto organi-
zirali novoletno srečanje v okviru finančnih 
zmožnosti, kar velja tudi za večino dela 
programa PK.

za PK Prekmurje: Geza Lepoša Člani PK-Prekmurja na obisku v pivovarni. (Foto G. Lepoša)

Program dela PK 
Dolenjske za leto 2016

1. Sodelovali bomo v zmožnosti aktivno- 
 sti DLS čez celo leto

2. Organizirali občasna srečanja članstva  
 čez leto

3. Pohode, izlete in piknike z krajšimi po- 
 hodi glede na fizično in zdravstveno  
 sposobnost posameznih članov

4. Redno obiskovali nove člane PK

5. Organizirali strokovna predavanja, gle- 
 de na zanimanje članov

6. Ob koncu leta organizirali prednovolet- 
 no srečanje, da se pogovorimo kaj  
 smo delali in kaj bomo delali v nasled- 
 njem obdobju

Za PK Dolenjska-Bela krajina-
-Sp.posavje: Nikola Stazinski 

Na pikniku PK-Dolenjske. (Foto Č. Košak)
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PK Severna Primorska

Program dela za leto 2016

1. Sodelovali bomo v aktivnostih DLS preko celega leta

2. Organizirali srečanja članov med letom; izleti, pikniki

3. Obiskovali člane našega društva, predvsem nove člane in jim 
pomagali z nasveti

4. Organizirali predavanja, če bodo člani zainteresirani

5. Kot vsako leto bomo priredili novoletno srečanje, ter opravili 
pregled dogodkov, ki so se odvijali čez leto

Fabjan Stane Na severu Primorske. (Foto Č. Košak)

PK Obala

Večer  18. decembra smo si izbrali za 
čas,da se družno poslovimo še od enega 
leta. Lahko bi rekel, da je bilo pestro. Mno-
go lepega se je zvrstilo. Že znani organi-
zatorji in spremljevalci so poskrbeli, da je 
vsaki od nas doživel nekaj za svojo dušo. 
Tudi zaključni večer, srečanja obalnih čla-
nov laringektomiranih,  je dokaz, da smo 
srečni in zadovoljni z majhnim. 

Dobro pogoščeni, v gostišču sredi Anka-
rana, smo nabirali moči in ideje za naprej. 
Tako spontano so prihajale pobude, želje 

Prednovoletno 
sreËanje 
na obali 2015

Na obali ob prednovoletnem srečanju. (Foto S. Tomšič)

na naša srečanja, ki so nam še kako po-
membna. Veseli smo tudi obiskov. Marija 
in Srečko sta bila med nami. Vsakega od 
nas sta presenetila s spominčkom. Želim 
si, da bi bila neumorni vodja PK Branko 
Bubnič in njegova žena Andrejka, še na-
prej pripravljena sprejemat tolikšno odgo-
vornost. V imenu vseh  članov in podpor-
nih članov PK se jima zahvaljujem.

Vsem srečno v novem letu 2016.

Ivan Krumpak

Obisk članov, predvsem novih in jim po-
magati z nasveti.

Sodelovati v programih, katere pripravlja 
in organizira DLS.

Organizirati pohode, srečanja za dobro 
počutje članov.

Morebiten ogled kulturne prireditve.

Priprava tradicionalnega prednovoletnega 
srečanja.

Vodja PK Obala: Branko Bubnič

Program 
aktivnosti 
PK Obala 
2016

Pomlad v Simonovem zalivu. (Foto Č. Košak)
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PK Ljubljana

Program dela PK-Ljubljana  
za leto 2016

• Obisk gledališča

• Celodnevni izlet

• Dva piknika 

• Dva lažja pohoda v bližnji okolici

• Udeležili se bomo pohoda po Poti spo-
minov in prijateljstva, ki ga organizira MO 
Ljubljana

• Druge aktivnosti, za katere bi bilo zainte-
resirano članstvo

• Prednovoletno srečanje PK-LJ.

O izvajanju posameznih aktivnosti, bomo 
članstvo obveščali  preko internetne strani 
in društvenega glasila Obvestila.

Za PK Ljubljana: Milan Zajc Člani PK-Ljubljana na Jezerskem. (Foto Z. Terglav)

Morda. Mobilne aplikacije prodirajo nezadržno. So trend, tako rekoč »zakon« tega časa. V tem duhu je g. Marcel Vojtkovsz-
ky brezplačno ponudil DLS uporabo mobilne aplikacije JOTR, ki za laringektomirane več kot popolnoma zamenja tablico 
»piši briši«, saj je v nočnem načinu (bele črke na črni podlagi) vidna tudi ob šibki svetlobi oziroma v temi. Zaenkrat »teče« le 
na sistemu Android, vendar g. Vojtkovszky zagotavlja, da jo lahko razvije tudi za iPhone. Kako do nje? Dostopna je preko 
aplikacije Trgovina Play. Na naši spletni strani smo odprli posebno opcijo Novo-Mobilno preko katere kliknete na Google 
play in aplikacijo JOTR namestite na vaš prenosni telefon ali tablico. Kot rečeno lahko preklapljate med dnevnim in nočnim 
načinom in sami, določate debelino čopiča. 

Hvala, g. Marcel Votkovszky.

Predsednik DLS: Ivan Košak

Se tablice »piši briši« poËasi 
poslavljajo?

UREDNIŠKI ODBOR:

Odgovorni urednik: 
Ivan Košak

Urednica: 
Marija Tomšič

Član uredništva: 
Danilo Papež

Oblikovanje in priprava: 
Gorazd Meden
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JUBILANTI DLS V LETU 2016

20 LET
REMIC ANDREJ CERKLJE
TOMŠIČ MARIJA LJUBLJANA
ZRIMŠEK MARJAN LJUBLJANA
KRUPIČ ALEŠ ŽELEZNIKI
 
10 LET
ZEMLJIČ ŠTEFKA NOVO MESTO
BOHL MARIJA MARIBOR
KUKOVEC ALOJZ SV. TOMAŽ
ŠALAMUN MATILDA DORNAVA
DURN RUDI RENČE
HORVAT MARTIN KRIŽEVCI PRI LJUTOMERU
GABRON MATJAŽ LJUBLJANA
ZUPANC MATKO ŽALEC
TRIFONI ZORAN PLAVŽ
GERČER JOŽEF LAŠKO
ČEH VINKO LIMBUŠ
VEINGERL MARJAN MARIBOR
VIDOVIČ FRANC MARIBOR
TERBIŽAN ALFRED AJDOVŠČINA
PREŠIČEK JOŽE MIRNA PEČ

5 LET
GROZNIK MARIJA LJUBLJANA
ČRNIVEC MILAN CIRKULANE
RUŽIČ KAREL ČRNOMELJ
GUBANEC CVETO BREZOVICA
VALENČIČ BORUT ILIRSKA BISTRICA
ČURIN JOŽEF SREDIŠČE OB DRAVI
BOHL STANKO LIMBUŠ
KRMELJ FRANC ŠKOFJA LOKA
ŽUPEVEC ALEKSANDER IG
CVIKL ALOJZ GROBELNO
POTOČNIK VOJKO RAČE
KOSTIĆ BRANIMIR SEVNICA
KRUMPAK IVAN POBEGI
KOUS DRAGO TIŠINA
ZAJC MARIJA DOMŽALE 

VABIMO VAS  NA 
OBČNI ZBOR DLS

ki bo v torek 29. 3. 2016  
v društvenih prostorih na Parmovi 53 

v Ljubljani s pričetkom  ob 10. uri

1. Otvoritev  Občnega zbora
2. Izvolitev delovnega predsedstva
3. Izvolitev organov Občega zbora :
 a. verifikacijske komisije 
 b. zapisnikarja 
 c. dveh overovateljev zapisnika 
4. Podelitev priznanj jubilantom
5. Poročilo predsednika o  delu v 2015
6. Predlog zaključnega računa 
 za leto 2015
7. Poročilo Nadzornega odbora  
 za leto 2015
8. Razprava o poročilih in glasovanje
9. Program dela DLS in finančni načrt  
 za leto  2016
10. Razno 

Po zaključku Občnega zbora bomo  
organizirali še družabno srečanje.

Vabljeni !                                                                                                                            
                                                                                                                            

Za IO: Ivan Košak


